
Aviso de Privacidade - 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia 

  

 

Introdução 

  

O 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia (“77º CBC”) – Congresso Mundial de 

Cardiologia é um evento híbrido promovido pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (“SBC”) em parceria com a World Heart Federation (“WHF”). O evento 

será composto por atividades científicas, culturais e área de exposição, que 

ocorrerão nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2022, na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ - Brasil. 

 

A SBC reconhece a relevância e a necessidade de garantir a privacidade, a 

proteção e a segurança dos dados pessoais de todo e qualquer indivíduo com 

os quais nos relacionamos, sejam eles colaboradores, parceiros, associados ou 

usuários e visitantes de seu portal virtual e eventos. 

 

  

Nossa missão e valores 

  

Nossa missão é assegurar que o tratamento de dados pessoais seja realizado de 

forma responsável e em total conformidade com as regras e princípios previstos 

na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

  

Consideramos fundamental uma comunicação transparente com titulares de 

dados pessoais. Nesse sentido, o presente Aviso de Privacidade tem como 

objetivo fornecer orientações sobre como ocorre a coleta, utilização, 

armazenamento e demais formas de tratamento dos dados pessoais 

pertencentes aos usuários do site do 77º CBC. 

 

 

Coleta, utilização e armazenamento de dados pessoais 

 

Os usuários acessam o website do 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia 
gratuitamente por meio do endereço http://www.sbc2022.com.br/.  
 



Caso deseje participar do evento, o usuário efetuará, primeiro, o cadastro no 

portal virtual da SBC. Esse cadastro é realizado por meio do website 

https://congressosbc77.associatec.com.br/. O aviso de privacidade do website 

da SBC pode ser encontrado em https://www.portal.cardiol.br/politica-de-

privacidade.  

 

Ao realizar o cadastro, os usuários fornecerão as seguintes informações: 

 

Categoria Tipos de dados 

Informações de identificação 

Nome completo, gênero, data de 

nascimento e número de registro no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou 

número de passaporte (para cadastro 

de estrangeiro). 

Informações de contato 

Número de telefone, endereço, 

residência (Brasil ou exterior) e 

endereço de e-mail. 

Informações profissionais 

Profissão, área de interesse e número 

de registro no Conselho Regional de 

Medicina (CRM) ou Registro 

Profissional. 

 

Além disso, ao realizar o cadastro, o usuário definirá um login e senha de acesso 

ao portal da SBC. 

 

Essas informações são necessárias para efetivar o cadastro no portal virtual da 

SBC, de modo a permitir a posterior inscrição dos usuários interessados no 77º 

CBC. 

 

Vale ressaltar que os usuários já cadastrados no portal da SBC não precisarão 

efetuar novo cadastro para fins de inscrição no 77º Congresso Brasileiro de 

Cardiologia. 

 

https://www.portal.cardiol.br/politica-de-privacidade
https://www.portal.cardiol.br/politica-de-privacidade


Uma vez efetivado o cadastro no portal da SBC, o usuário poderá se inscrever no 

77º Congresso Brasileiro de Cardiologia, inserindo o seu login (CPF ou e-mail) e 

senha de acesso ao portal da SBC, por meio do website do 77º CBC. 

 

 

Ao realizar a inscrição, as seguintes informações pertencentes aos usuários 

cadastrados no portal da SBC serão automaticamente preenchidas no formulário 

disponível no website do 77º CBC: nome completo, UF, endereço de e-mail e 

número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou número de passaporte (para 

inscrição de estrangeiro). 

 

A SBC utiliza software de gestão de negócios oferecido pela Associatec Brasil 

Ltda. (Associatec). Ao realizar a sua inscrição no 77º CBC, o usuário fornece seus 

dados pessoais diretamente à Associatec, cuja Política de Privacidade pode ser 

acessada em https://www.associatec.com.br/politica-de-privacidade/  

 

A SBC terá acesso aos dados de inscrição dos usuários por meio da plataforma 

da Associatec. Essas informações serão utilizadas pela SBC para as seguintes 

finalidades: 

 

 

Tipo de dado Finalidade 

Nome completo Permitir a identificação do usuário 

Nome de tratamento Permitir a identificação do usuário no local do evento 

Gênero 
Permitir a análise estatística de participação no 77º 

CBC 

Data de nascimento 
Permitir a análise estatística de participação no 77º 

CBC 

https://www.associatec.com.br/politica-de-privacidade/


Número de registro 

no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF). 

Permitir que o usuário realize o login no website do 

77º CBC 

Número de telefone 

Permitir que a SBC entre em contato com o usuário 

 

Viabilizar o envio de informações sobre o 77º CBC 

 

Permitir o envio de informações de atividades 

científicas da mesma natureza ou sociais, nas 

modalidades virtuais e presenciais, realizadas pela 

SBC 

Endereço residencial 

Permitir a análise estatística de participação no 77º 

CBC 

 

Viabilizar o envio de certificados especiais de 

participação no 77º CBC 

Endereço de e-mail 

Permitir que a SBC entre em contato com o usuário 

 

Viabilizar o envio de informações sobre o 77º CBC 

 

Permitir que o usuário realize o login no website do 

77º CBC 

 

Permitir a confirmação de inscrição do usuário no 

77º CBC 

 

Permitir o envio de informações de atividades 

científicas da mesma natureza ou sociais, nas 

modalidades virtuais e presenciais, realizadas pela 

SBC 



Profissão 

Dados estatísticos de participação no 77º CBC 

 

Permitir que apenas médicos tenham acesso a 

determinadas atividades do 77º CBC 

Área de interesse 
Permitir a análise estatística de participação no 77º 

CBC 

Número de registro 

no Conselho Regional 

de Medicina (CRM) ou 

Registro Profissional 

Permitir que apenas médicos tenham acesso a 

determinadas atividades do 77º CBC 

Portador de 

Deficiência Física 

(PNE) 

Permitir acessibilidade do usuário ao local e 

participação nas atividades do evento 

 

A SBC armazenará tais informações pelo tempo necessário para o cumprimento 

da finalidade para qual foram coletadas. 
 

 

Cookies 

 

Arquivos enviados pelo website do 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia aos 

browsers (programas de navegação na internet) de seus usuários permanecem 

armazenados no disco rígido dos usuários mesmo depois que o navegador é 

fechado. 

 

A SBC utiliza os seguintes tipos de cookies para coletar dados de usuários do 

website do 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia: 

 

 

 

 



Tipo de Cookie Finalidade 

Cookies estritamente 

necessários 

Esses cookies permitem funcionalidades 

essenciais, tais como segurança, 

verificação de identidade e gestão de rede. 

Esses cookies não podem ser desativados 

Cookies de marketing 

Esses cookies são usados para rastrear a 

eficácia da publicidade, fornecer um 

serviço mais relevante e anúncios 

melhores para atender aos seus 

interesses. Esses cookies são opcionais e 

podem ser desativados conforme 

preferência do usuário. 

Cookies funcionais 

Esses cookies coletam dados para lembrar 

as escolhas que os usuários fazem e para 

melhorar e proporcionar uma experiência 

mais personalizada. Esses cookies são 

opcionais e podem ser desativados 

conforme preferência do usuário. 

Cookies analíticos 

Esses cookies nos ajudam a entender 

como os visitantes interagem com nosso 

site, descobrir erros e fornecer uma 

melhor análise geral. Esses cookies são 

opcionais e podem ser desativados 

conforme preferência do usuário. 

 

Ao acessar o website do 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia, o usuário 

poderá optar por aceitar todos os cookies ou selecionar apenas aqueles que 

deseja ativar. Vale ressaltar que a opção de rejeitar cookies se aplica apenas aos 

cookies considerados opcionais (i.e., cookies de marketing, cookies funcionais 

e cookies analíticos), e não aos cookies estritamente necessários, visto que são 



essenciais para que o website do 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia 

funcione corretamente.  

 

O usuário é livre para modificar sua preferência de cookies a qualquer tempo.  

 

 

Compartilhamento de dados pessoais 

 

As informações acima mencionadas não serão compartilhadas pela SBC com 

terceiros. Apenas informações estatísticas, não individualizadas, serão 

compartilhadas pela SBC com as empresas patrocinadoras do 77º CBC para fins 

de apresentação de relatório estatísticos do evento. Essas informações não 

identificam qualquer congressista, considerando a utilização de meios técnicos 

razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. 

 

Transferência internacional de dados 

Os dados pessoais dos inscritos poderão ser coletados para transferência à 

entidade parceira e co-organizadora do evento (WHF) com a finalidade de 

informar sobre os participantes nacionais e internacionais, incluindo associados 

da própria entidade (WHF) que se inscreverão no website do 77º CBC ou no local 

do evento. A SBC adotará as medidas adequadas para assegurar que as 

transferências internacionais sejam realizadas em conformidade com a 

legislação aplicável. 

 

Páginas de terceiros 

 

O website do 77º CBC disponibiliza conexão para websites de seus parceiros. 

Após acessar tais websites, o titular de dados poderá consentir com a coleta de 

alguns de seus dados. Esses parceiros estão sujeitos a suas próprias Políticas de 

Privacidade, que podem ser acessadas nos respectivos sítios na internet. 

 

 

Segurança dos dados pessoais armazenados 

 



A SBC se compromete a adotar as medidas técnicas e organizacionais adequadas 

para garantir a proteção dos dados pessoais pertencentes aos usuários e 

visitantes do website e participantes do evento 77º CBC. 

 

 

Informações adicionais 

  

Todo titular de dados, ao interagir com a SBC, terá direito a confirmar a 

existência de tratamento de seus dados pela SBC, acessá-los, corrigir eventuais 

dados incompletos, inexatos ou desatualizados, bem como a exercer os demais 

direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/2018). 

 

Para esclarecer eventuais dúvidas relacionadas ao tratamento de dados pessoais 

realizado pela SBC, entre em contato com o nosso encarregado (DPO) através do 

endereço eletrônico: privacidade@cardiol.br.  

mailto:privacidade@cardiol.br

